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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ 
  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
  

Ξεκίνησε πριν λίγες µέρες η νέα σχολική χρονιά. «Κοσµογονία, θετική, παραγωγική για τα 
παιδιά της Ελλάδας, για τη χώρα µας, για το µέλλον και την προοπτική µας µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση». Έτσι χαρακτήρισε την κατάσταση στην  εκπαίδευση ο Υπουργός Παιδείας µετά τη 
συνάντησή του µε τον Πρωθυπουργό στις 26/8/03. Οι εκατοντάδες χιλιάδες γονείς των µαθητών και 
µαθητριών µας και οι δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναρωτιούνται µετά από αυτό µήπως ζουν σε
άλλη χώρα. 
∆υστυχώς, όµως, και εφέτος τα πράγµατα στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση δεν έχουν σχέση µε όσα το
εκπαιδευτικό κίνηµα και η ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες οραµατίζονται και έχουν αγωνιστεί
να πραγµατώσουν. Τα µεγάλα προβλήµατα της εκπαίδευσης παραµένουν στη σκιά της κυβερνητικής
πολιτικής.  
Η υποχρηµατοδότηση της εκπαίδευσης συνεχίζεται (τελευταία παραµένει η χώρα µας στις δαπάνες 
για την παιδεία, µε ποσοστό 3,5% του ΑΕΠ, ενώ ο µέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 5%).  Το 
εκπαιδευτικό σύστηµα παραπαίει ανάµεσα στην εξετασιοκεντρική δοµή του που κληρονόµησε από
την πρόσφατη «µεταρρύθµιση Αρσένη» και τις εµβαλωµατικές «παρεµβάσεις Ευθυµίου».  Σε αυτό 
το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί βιώνουν την εγκατάλειψη   από την πολιτεία, την κοινωνική 
υποβάθµιση και την µισθολογική τους καθήλωση. Οι µισθοί τους βρίσκονται σε πολύ χαµηλότερο 
επίπεδο σε σχέση µε τους µισθούς άλλων δηµόσιων υπαλλήλων. Επίσης, είναι οι χαµηλότεροι και σε 
σύγκριση µε τους µισθούς των εκπαιδευτικών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο εµπαιγµός των 
τελευταίων χρόνων (µε αποκορύφωµα την χρονιά που πέρασε) δεν έχει προηγούµενο. 
  
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Είναι υποχρέωσή µας  απέναντι στην ελληνική κοινωνία να επαναφέρουµε στο προσκήνιο του
δηµόσιου λόγου τα µεγάλα προβλήµατα που ταλανίζουν σήµερα το εκπαιδευτικό µας σύστηµα. 
Αρνούµαστε µια εκπαίδευση δέσµια µιας πολιτικής που δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες και τις
επιδιώξεις της αγοράς στο όνοµα ενός απατηλού και ψευδεπίγραφου προοδευτικού-δηµοκρατικού 
εκσυγχρονισµού. Απορρίπτουµε την εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης, γιατί όχι µόνο εξ 
ορισµού, αλλά και γιατί «εν τοις πράγµασι» είναι µέρος της γενικότερης επίθεσης ενάντια στο
δηµόσιο χαρακτήρα των αγαθών και των υπηρεσιών που οφείλει να παρέχει το κράτος στον πολίτη. 
Την αποκρούουµε, επειδή απεµπολεί την παιδεία ως δηµόσιο και δωρεάν παρεχόµενο αγαθό, µια 
κατάκτηση µακροχρόνιων δηµοκρατικών και κοινωνικών αγώνων.  

Η απουσία ενός εκπαιδευτικού σχεδιασµού µε κεντρικούς στόχους την κοινωνική 
ισότητα και την ποιοτική αναβάθµιση αποτελεί µείζον πρόβληµα της εκπαίδευσής µας. Η 
πολιτική που εφαρµόζεται οδηγεί σε ενίσχυση των ιδιωτικών δαπανών για την εκπαίδευση και
µειώνει το κύρος της δηµόσιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Η αναπαραγωγή των 
µορφωτικών ανισοτήτων µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα δείχνει ότι το εκπαιδευτικό µας 
σύστηµα στερείται αποτελεσµατικών πολιτικών που θα µπορούν να αντισταθµίσουν, έστω και ως 
ένα βαθµό, τις βαθιές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες. Η συρρίκνωση του διδακτικού 
χρόνου, προκειµένου να εφαρµοστεί το αντιπαιδαγωγικό εξετασιοκεντρικό σύστηµα της
«µεταρρύθµισης Αρσένη», εξακολουθεί να αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα που χρειάζεται άµεση
αντιµετώπιση. Η µείωση του ανώτατου ορίου των µαθητών ανά τµήµα είναι ένα άλλο επίκαιρο 
αίτηµα, που συναντά την αδιαφορία της Κυβέρνησης, µολονότι έχει υπάρξει σχετική δέσµευση από 
τον Υπ. Παιδείας.  

Τα ΤΕΕ δεν αποτέλεσαν µια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή. Οι αντιεκπαιδευτικές και 
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αλλοπρόσαλλες πολιτικές που εφαρµόστηκαν τα τελευταία χρόνια στην δευτεροβάθµια
τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση οδήγησαν στην µεγαλύτερη υποβάθµισή της και, όπως έχουµε 
επανειληµµένα τονίσει, στη µετατροπή της σε κατάρτιση και πρόωρη εξειδίκευση των µαθητών. 
Όλα αυτά τα χρόνια η µαθητική διαρροή στα δηµόσια ΤΕΕ, παρά την τάση µείωσης που τη 
διακρίνει, διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Οι µαθητές/µαθήτριες που φοιτούν στα ΤΕΕ 
θεωρούνται «παιδιά ενός κατώτερου Θεού» από την Πολιτεία. Τη φετινή χρονιά παρατηρείται 
µια δραµατική µείωση του µαθητικού πληθυσµού στα ΤΕΕ, µε όλες τις επιπτώσεις που αυτό θα 
έχει και στο εργασιακό καθεστώς των συναδέλφων, αποτέλεσµα όλων αυτών των αλλοπρόσαλλων 
µέτρων που έχουν υιοθετηθεί.  

Το ΥΠΕΠΘ οφείλει  να σκύψει στα προβλήµατα αυτά και, αντί να κοµπάζει για «ισότιµους 
πυλώνες» και «ενίσχυση της ΤΕΕ», να δώσει λύσεις στα εκπαιδευτικά προβλήµατα αποδεχόµενο τις
προτάσεις των εκπαιδευτικών και προωθώντας µια συνολική αντίληψη για τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, που να λαµβάνει υπόψη τις κοινωνικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες κλίσεις των
µαθητριών/µαθητών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να «απαλλαγεί» από το νοµοθετικό πλέγµα της 
«µεταρρύθµισης» (ό,τι έχει αποµείνει από αυτή) και να υιοθετηθούν οι βασικές προτάσεις του 
εκπαιδευτικού κινήµατος. Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί το επιλεκτικό εξεταστικό πλέγµα για την
ανώτερη βαθµίδα να καθορίζει την εκπαιδευτική λειτουργία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

            καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής ∆ηµόσιας και ∆ωρεάν εκπαίδευσης για όλους 
            κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Β΄ και  της Γ΄ Λυκείου 
            αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστηµα πρόσβασης σε ΑΕΙ -ΤΕΙ 
            άµεση και ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ µε στόχο και προοπτική την ισότιµη ένταξή

της στη Λυκειακή βαθµίδα 
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
  

Η ανακοίνωση της κυβερνητικής πρότασης του κατ’ ευφηµισµόν νέου µισθολόγιου των 
∆ηµόσιων Υπαλλήλων δικαιολογηµένα δηµιούργησε αισθήµατα οργής και αγανάκτησης σε όλο τον
εκπαιδευτικό κόσµο. Στην πραγµατικότητα το κυβερνητικό σχέδιο δεν οδηγεί στην εφαρµογή νέου 
µισθολόγιου. 
  
Συγκεκριµένα: 

            ∆ιατηρείται και αναπαράγεται η πολιτική λιτότητας σε βάρος των εργαζοµένων στο 
∆ηµόσιο, αφού το ποσοστό αύξησης που δίνεται µε τις νέες ρυθµίσεις δεν καλύπτει  ούτε τη µείωση 
που θα έχουν οι αποδοχές µας τη διετία 2003-2004 από την άνοδο του πληθωρισµού, που θα 
ξεπεράσει το 7%. Ας σηµειώσουµε εδώ ότι για τους εκπαιδευτικούς οι «αυξήσεις» θα είναι 
ποσοστιαία πολύ µικρότερες: από 3% ως 5,2% στις µικτές και από 1,4% ως 5,4% στις 
καθαρές αποδοχές. 

            ∆ιατηρούνται εκτός βασικών µισθών τα γενικά και ειδικά επιδόµατα καθώς και οι 
ειδικοί λογαριασµοί, φαλκιδεύοντας τα επίπεδα µισθών και συντάξεων, και σήµερα αλλά και 
µελλοντικά. 

            Η τριχοτόµηση των αποδοχών σε βασικό µισθό, κίνητρο απόδοσης και επίδοµα 
εξωδιδακτικής απασχόλησης στην πραγµατικότητα συµπιέζει το βασικό µισθό,  οδηγεί σε µείωση 
των συντάξιµων αποδοχών και υπονοµεύει τα ασφαλιστικά  δικαιώµατα µέσα και από τις 
µισθολογικές ρυθµίσεις. Η διατήρηση του κινήτρου απόδοσης ανοίγει το δρόµο για τη σύνδεση του 
µισθού µε την παραγωγικότητα, την εξατοµίκευση και τη διάλυση κάθε έννοιας συλλογικότητας
στη δηµόσια διοίκηση και την εκπαίδευση. 

            Στο πλαίσιο των παραπάνω κυβερνητικών επιλογών αναδεικνύεται σε σκάνδαλο η µη 
χορήγηση του ποσού των 176 ευρώ, το οποίο η κυβέρνηση υποσχέθηκε στους εκπαιδευτικούς
κρατώντας τους σε µια ιδιότυπη οµηρία. Και ενώ το ποσό των 176 ευρώ δεν µας έχει καταβληθεί, 
ωστόσο από 1-1-2003 γίνονται επί αντίστοιχου ποσού κρατήσεις για την κύρια σύνταξη και το
ΜΤΠΥ. 
            Απορρίπτουµε στο σύνολό της την πρόταση της κυβέρνησης και του Υπουργού 
Οικονοµικών κ. Χριστοδουλάκη για το µισθολόγιο. Αρνούµαστε να δώσουµε πολιτική και 
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συνδικαλιστική κάλυψη σ’ αυτό το θέατρο παραλόγου και καλούµε όλους τους συναδέλφους σε
αγωνιστική ετοιµότητα. 

Ο κλάδος µας µέσα από συλλογικές διαδικασίες διατύπωσε µε σαφήνεια τα αιτήµατά του. 
  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
            ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές µας (25%) 
            κατοχύρωση δικαιώµατος ουσιαστικών συλλογικών συµβάσεων εφ’ όλης της ύλης για 

τους καθηγητές 
            η σχέση των εισαγωγικών προς τις καταληκτικές αποδοχές να διαµορφωθεί στο 1 : 2,5 
            ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς µισθούς 
            ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη - µη σύνδεση του µισθού µε την απόδοση- αξιολόγηση  
            ουσιαστικές αυξήσεις στα οικογενειακά επιδόµατα, στην αµοιβή για υπερωριακή 

απασχόληση των καθηγητών, στην αµοιβή για την ενισχυτική διδασκαλία και σε όλες τις
αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

            άµεση καταβολή του συνόλου των αναδροµικών του οικογενειακού επιδόµατος 
            τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας 

  
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
  

Ο νόµος που ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση το 2002, παρά τις προσπάθειες ωραιοποίησής 
του, διατηρεί ένα σύστηµα  οικονοµικά µη βιώσιµο και κοινωνικά άδικο και αναποτελεσµατικό, και 
αφήνει ανοικτό το δρόµο για πιο επώδυνες παρεµβάσεις στο µέλλον. Πιο συγκεκριµένα, µειώνονται 
οι συντάξιµες αποδοχές για όσους αποχωρήσουν µετά την 31-12-2007. Το ποσοστό αναπλήρωσης 
της κύριας σύνταξης, από το 80% επί του τελευταίου µισθού γίνεται σταδιακά το 70% του µέσου 
όρου των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας. Φαλκιδεύεται η επικουρική  ασφάλιση και 
παραλείπεται πλήρως η ανάγκη αναβάθµισης  των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και 
ιδιαίτερα της πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Με την τελευταία πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, 
προβλέπεται η ίδρυση ταµείου κύριας και επικουρικής σύνταξης των δηµόσιων υπαλλήλων. 
Πρόταση που, αν υλοποιηθεί, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο ύψος των συντάξιµων αποδοχών
µας, των εισφορών και στα αποθεµατικά των ταµείων µας. 
            Τα παραπάνω µέτρα είναι φανερό ότι υποβαθµίζουν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και
φαλκιδεύουν τις µισθολογικές διεκδικήσεις µας. Το συνδικαλιστικό κίνηµα  αξιώνει αλλαγές στο 
ασφαλιστικό τώρα µε βάση τις θέσεις του.       

Η ρύθµιση που ψηφίστηκε σε νέο ασφαλιστικό νόµο τον Οκτώβρη του 2002 και η οποία 
δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να φεύγουν στα 30 χρόνια (µε τριάντα τριακοστά πέµπτα) 
είναι µια ακόµα θετική κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήµατος των καθηγητών. Η κυβέρνηση 
όµως δεν  δέχτηκε την σηµαντική τροπολογία της ΟΛΜΕ µε την οποία ζητούσαµε να 
«αναγνωρίζονται στους εκπαιδευτικούς που έχουν 30 χρόνια υπηρεσίας µέχρι και 5 έτη ως 
συντάξιµη πραγµατική δηµόσια υπηρεσία, καταβάλλοντας οι ίδιοι, για την αναγνώρισή τους, το 
ήµισυ των ασφαλιστικών εισφορών του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου και µόνο του
ασφαλισµένου». 
  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

            πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, µε εφαρµογή των ρεαλιστικών   προτάσεων της 
ΟΛΜΕ 

            η κύρια σύνταξη να υπολογίζεται στο 80% του συνόλου των αποδοχών κατά το µήνα 
αποχώρησης του εκπαιδευτικού 

            αναγνώριση ως συντάξιµων 5 χρόνων σπουδών των καθηγητών 
            πλήρη ιατροφαρµακευτική και υγειονοµική περίθαλψη 
            κατάργηση της διάταξης που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 
  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
  

Η ανυπαρξία ενός σύγχρονου συστήµατος αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς
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επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών παραµένει πρώτιστο ζητούµενο για την ελληνική
εκπαίδευση. Πρέπει να τονίσουµε ότι µόνο στην Ελλάδα από όλες τις χώρες της Ευρώπης δεν
προβλέπεται υποχρεωτική κατάρτιση των υποψήφιων εκπαιδευτικών στις επιστήµες της Αγωγής. 
Πρέπει να επισηµάνουµε, ακόµη, ότι για µια ακόµη χρονιά, παρά τις επανειληµµένες παρεµβάσεις 
µας προς το Υπ. Παιδείας, και τη δηµιουργία µε τυµπανοκρουσίες του νέου οργανισµού 
επιµόρφωσης, δεν υφίσταται ούτε εφέτος ολοκληρωµένος σχεδιασµός για την επιµόρφωση των εν
ενεργεία εκπαιδευτικών, παρά µόνο ευκαιριακά ταχύρυθµα σεµινάρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
κατεύθυνση που έδωσε και εφέτος το ΥΠΕΠΘ στα ΑΠΥΣ∆Ε της χώρας είναι να απορρίψουν το
µεγαλύτερο αριθµό των αιτήσεων για εκπαιδευτική άδεια.  

  
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 
  
            Ένα από τα βασικά αιτήµατα του κλάδου µας είναι να σταµατήσει η εργασιακή οµηρία των
αναπληρωτών, να αποκτήσουν µόνιµη και σταθερή εργασία όλοι οι αναπληρωτές συνάδελφοι, να 
καταργηθεί το απαράδεκτο καθεστώς της κάλυψης πάγιων και οργανικών αναγκών από
αναπληρωτές και ωροµίσθιους. Από την άλλη, γινόµαστε µάρτυρες καθηµερινών καταγγελιών για
παραβιάσεις ακόµα και αυτής της υπάρχουσας νοµοθεσίας για τους διορισµούς µονίµων και
αναπληρωτών (ΑΣΕΠ, Πίνακες Προϋπηρεσίας), αποτέλεσµα τόσο της αδιαφάνειας που επικρατεί 
όσο και των συνεχών τροποποιήσεων που προωθεί το ΥΠΕΠΘ στο θέµα αυτό. Απαιτούµε πλήρη 
διαφάνεια και έλεγχο των σχετικών πινάκων από το συνδικαλιστικό κίνηµα των εκπαιδευτικών. 
  
 

Σελίδα 4 από 7Ο

5/8/2004file://E:\eisigisi09.03.htm



ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  
  

Με το νοµοθετικό πλαίσιο που προώθησε η κυβέρνηση και τις κοµµατικές επιλογές των
ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια δηµιουργήθηκε ένα   ασφυκτικό και 
αυταρχικό πλαίσιο για την καθηγήτρια και τον καθηγητή. 

Ο κλάδος µας µε αποφάσεις των Γ.Σ. Προέδρων των ΕΛΜΕ απέρριψε την «αξιολόγηση» -
χειραγώγηση που προωθεί το ΥΠΕΠΘ και ζήτησε την κατάργηση του ν. 2986 «για την 
αξιολόγηση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης».  

•        Απαιτούµε την κατάργηση της σχετικής Υ.Α. (‘καθηκοντολόγιο’) που αναφέρεται στα 
καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης.  

•        Απαιτούµε τη δηµοκρατική και αξιοκρατική επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης. 
•        ∆ηλώνουµε ότι είµαστε αποφασισµένοι να υπερασπίσουµε, µαζί µε την εκπαιδευτική 

κοινότητα, τη ∆ηµοκρατία στο σχολείο και τα κατακτηµένα εργασιακά µας
δικαιώµατα.  

•        ∆εν θα επιτρέψουµε σε καµιά περίπτωση να µετατραπεί το σχολείο σε χώρο
χειραγώγησης και πειθαναγκασµού εκπαιδευτικών και µαθητών.  

Καλούµε τους συναδέλφους να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται µε τους σχολικούς
συµβούλους µόνο στο πλαίσιο στήριξης του επιστηµονικού και παιδαγωγικού τους έργου. Είµαστε 
αποφασισµένοι να µην επιτρέψουµε την παραβίαση του διδακτικού µας ωραρίου και την ανατροπή
των εργασιακών µας δικαιωµάτων.  Καλούµε τις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων, µε 
πνεύµα ευθύνης, αλληλεγγύης και σεβασµού στο παιδαγωγικό τους έργο, να περιφρουρήσουν 
αποφασιστικά την παιδαγωγική τους ελευθερία και να αντισταθούν σε κάθε κρούσµα αυταρχισµού
και αυθαιρεσίας των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης. 
  
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΟΥ ∆ΙΑΝΥΟΥΜΕ 
  

Όλα τα παραπάνω αιτήµατά µας παραµένουν ισχυρά και τα διεκδικούµε. Θεωρούµε όµως ότι η 
κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει το επόµενο διάστηµα σε δύο πολύ συγκεκριµένες  αποφάσεις, 
εάν θέλει να αποδείξει έµπρακτα τις διακηρύξεις για το ενδιαφέρον της για την Παιδεία και τους
εκπαιδευτικούς. 
Η πρώτη απόφαση είναι να αυξήσει τις δαπάνες για την παιδεία για το 2004 από το 3,5%, που 
διατίθεται µέχρι τώρα, στο 5% του ΑΕΠ, που είναι ο µέσος όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Μόνο µε αυτή τη γενναία, την επιτακτικά αναγκαία επιλογή θα αρχίσουν να
αντιµετωπίζονται τα συσσωρευµένα προβλήµατα της ∆ηµόσιας εκπαίδευσης, όπως οι ελλείψεις 
στην υλικοτεχνική υποδοµή, η διπλή βάρδια λειτουργίας των σχολείων (30 περίπου χρόνια µετά την 
εξαγγελθείσα για πρώτη φορά κατάργησή της!), η ανυπαρξία επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και
γενικότερα η απουσία ολόπλευρης µορφωτικής και επιστηµονικής τους στήριξης, η συνεχιζόµενη, 
δυστυχώς, υποβάθµιση των Τ.Ε.Ε. κ.λπ.  
Η δεύτερη απόφαση στην οποία οφείλει να προχωρήσει αµέσως η Κυβέρνηση είναι η ουσιαστική 
οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών, ώστε να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας.
Τα τελευταία χρόνια ακούσαµε µεγάλα λόγια από τους κυβερνώντες για το σηµαντικό ρόλο των
εκπαιδευτικών και τη βούληση της κυβέρνησης να αναβαθµίσει τον εκπαιδευτικό, χωρίς κανένα 
αντίκρισµα. 

Απαιτούµε να σταµατήσει πλέον ο συνεχιζόµενος εµπαιγµός και να εγκαταλειφθεί η 
διγλωσσία  και η υποκρισία των κυβερνώντων.  
Απαιτούµε από την κυβέρνηση  άµεσες, δραστικές και γενναίες αποφάσεις  προς την 
κατεύθυνση της επίλυσης των προβληµάτων της εκπαίδευσης και των λειτουργών της.  

 ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 
  
1.      5% του ΑΕΠ για την παιδεία για το 2004 
2.      25% αυξήσεις στις αποδοχές µας και ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς 

µισθούς 
3.      ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη· µη σύνδεση του µισθού µε την απόδοση- αξιολόγηση 
4.      πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας
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5.      πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά  και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα για τους αναπληρωτές·
12µηνη σύµβαση εργασίας· να µην απολυθεί κανείς αναπληρωτής· διορισµό όλων των
αναπληρωτών µετά από τρεις συµβάσεις (ανώτατο όριο), µε βάση την προϋπηρεσία τους  

6.      σεβασµό στα εργασιακά µας δικαιώµατα και πλήρη παιδαγωγική ελευθερία και
δηµοκρατία στο σχολείο µε κατάργηση όλου του πλαισίου µε το οποίο επιχειρείται να
χειραγωγηθεί ο εκπαιδευτικός 

7.      ετήσια επιµόρφωση µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα 
8.      καθιέρωση ανώτατου ορίου 25 µαθητών ανά τµήµα σε Γυµνάσιο-Λύκειο, 20 µαθητών στις 

κατευθύνσεις του Λυκείου και στα ΤΕΕ και 10 µαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια 
των ΤΕΕ. 

  
Στο πλαίσιο διεκδίκησης των οικονοµικών µας αιτηµάτων, και πέραν αυτών, θεωρούµε 
αυτονόητη τη χορήγηση του ποσού των 176 ευρώ, που δόθηκε στις περισσότερες κατηγορίες 
∆ηµόσιων Υπαλλήλων ως επίδοµα, αναδροµικά από 1/1/2002 και στους καθηγητές, ως 
στοιχειώδες µέτρο στην κατεύθυνση της άρσης της αδικίας που συνεχίζεται σε βάρος µας. 
  
  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ  
  

Στο πλαίσιο της αγωνιστικής απάντησης του κλάδου µας, ήδη το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
πραγµατοποίησε κύκλο ενηµερωτικών συγκεντρώσεων του κλάδου και περιφερειακών συσκέψεων
των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ κατά το πρώτο και το δεύτερο δεκαήµερο του Σεπτέµβρη και επισκέψεις-
συζητήσεις σε σχολεία. Επίσης, το προηγούµενο διάστηµα το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ανέδειξε στα ΜΜΕ 
και στην κοινωνία ευρύτερα τα οξυµένα προβλήµατα των καθηγητών και της εκπαίδευσης. Η δράση 
µας αυτή είχε θετικά για τον κλάδο αποτελέσµατα. Όπως έχουµε τονίσει επανειληµµένα, το επόµενο 
διάστηµα θα απαιτήσουµε αγωνιστικά και ενωτικά την υλοποίηση των παραπάνω αιτηµάτων µας. 
Αυτή η αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική πολιτική δεν είναι αποδεκτή. Ο κλάδος µας είναι 
αποφασισµένος να αγωνιστεί µε όλες του τις δυνάµεις για να επιβάλει το αυτονόητο:  ΝΑ ΖΟΥΜΕ 
ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ. 

  
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ προτείνει προς τις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ τα παρακάτω: 

1.      48ωρη απεργία στις 6 και 7 Οκτώβρη 2003 
2.      Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα τη ∆ευτέρα  6 Οκτώβρη 
3.       Νέα Γ.Σ. προέδρων των ΕΛΜΕ το Σάββατο 11 Οκτώβρη 
4.      Καµπάνια σε ΜΜΕ, συνεργασία µε τοπική αυτοδιοίκηση, γονείς, µαθητές, 

συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς για την προβολή των δίκαιων αιτηµάτων µας
5.      Αν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήµατά µας, προχωρούµε στη συνέχιση και 

κλιµάκωση του απεργιακού αγώνα διάρκειας, του οποίου τη µορφή και τις ηµεροµηνίες 
θα αποφασίσει η Γ.Σ. προέδρων στις 11 Οκτώβρη, αφού έχουν προηγηθεί Γ.Σ. των 
ΕΛΜΕ  της χώρας, από 7 – 10 Οκτώβρη. 

6.      Συντονισµός της δράσης µε ∆ΟΕ και ΠΟΣ∆ΕΠ. 
  
Συνάδελφοι, ο αγώνας µας θα είναι ενωτικός, δυναµικός και παρατεταµένος. 
Όµως οι συνθήκες και η συγκυρία εκτιµούµε ότι ευνοούν την ανάπτυξή του. 
Θα αγωνιστούµε ΤΩΡΑ: 
•        Γιατί ΤΩΡΑ όλοι διαπιστώνουν την αναγκαιότητα της χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης. 
•        Γιατί ΤΩΡΑ όλοι αναγνωρίζουν την πραγµατικότητα των χαµηλών αµοιβών των

καθηγητών και την ιδιαιτερότητα του επαγγέλµατός µας.  
•        Γιατί ΤΩΡΑ θα ψηφιστεί το νέο µισθολόγιο, που θα µας ακολουθεί για αρκετά χρόνια. 
•        Γιατί ΤΩΡΑ οφείλει και πρέπει η κυβέρνηση να άρει τις αδικίες σε βάρος των καθηγητών. 
•        Γιατί ΤΩΡΑ είναι η κατάλληλη περίοδος για τις διεκδικήσεις µας.  

Ίσως αύριο να είναι αργά. 
Έφτασε η ώρα της συλλογικής ευθύνης και δράσης! 
H περίοδος χάριτος και ανοχής έληξε. Οφείλουµε να ενεργοποιηθούµε, να συζητήσουµε σε 
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κάθε σχολική µονάδα και νοµό, σε κάθε EΛME, να αποτυπώσουµε τη Xάρτα των 
Eκπαιδευτικών Aναγκών και ∆ικαιωµάτων και να εγερθούµε σαν ένας άνθρωπος µε «λογισµό και 
όνειρο». 

∆εν υπάρχουν ατοµικές λύσεις και πρόσκαιρα βολέµατα. Ή όλοι µαζί θα δηµιουργήσουµε 
ένα ισχυρό µορφωτικό, συνδικαλιστικό και κοινωνικό ρεύµα, που θα µας οδηγήσει σε κατακτήσεις, 
ή θα βουλιάξουµε στις παγίδες της εξουσίας και στο βάλτο της ηττοπάθειας. Tρίτος δρόµος δεν 
υπάρχει.   
 Eµπρός, λοιπόν! Όλοι µαζί µπορούµε να δικαιωθούµε. Όλοι στις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ. Η 
µαζικότητα και η µαχητικότητα των Γ.Σ. θα στείλει ένα ηχηρό µήνυµα της 
αποφασιστικότητας του κλάδου µας να επιβάλει τις λύσεις που αντιστοιχούν στα οράµατα και
τις ανάγκες του. 

  
Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραµµατέας 
  

  
      Αντώνης Αντωνάκος                                                       Γρηγόρης Καλοµοίρης 
  
Υ.Γ. 
Η Γενική Συνέλευση προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας θα γίνει την Παρασκευή, 26 Σεπτέµβρη στις 
10 π.µ. στην Αθήνα (Ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ" Πανεπιστηµίου 52-54, τηλ: 210 38 09 611). Καλούµε 
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ να πραγµατοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις των µελών τους από 22 ως και 25 
Σεπτέµβρη. Παράκληση να ενηµερώσετε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για την ηµεροµηνία και την ώρα 
πραγµατοποίησης της Γ.Σ. Θα γίνει προσπάθεια τα µέλη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ να παρευρεθούν σε όσο 
το δυνατόν περισσότερες Γ.Σ. ΕΛΜΕ. 
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